Ohlasy študentov
Natália D.
„Moja škola“ - tak môžem nazvať jedine obchodnú akadémiu Tajovského.
Táto škola mi dala naozaj mnoho, od priateľstiev na celý život až po
skúsenosti a vedomosti, ktoré mi nik nevezme. Vďaka tomuto štúdiu som
nemala žiadny problém na vysokej škole ani v práci. Práve preto sa vždy
rada pochválim, ktorá škola mi dala tak mnoho do života. Dnes som absolventka
bakalárskeho stupňa štúdia a ďalej študujem. Za tieto úspechy vďačím práve mojej strednej
škole.
Timea B.
Na školu spomínam celkom často lebo ju navštevuje môj brat. To je úžasný
nostalgicky pocit ako sa učí veci ktoré som sa učila tiež a vtedy som ešte ani
nevedela ako to využijem vo svojom živote. Študujem na ekonomickej
univerzite a poznatky, ktoré som si odniesla z Obchodnej akadémie mi
veľmi pomohli a staviam na nich ako na svojich základoch. Spomínam na
všetkých vyučujúcich, spolužiakov a rada by som sa vrátila... roky na obchodnej akadémii boli
úžasné.
Pavel M.
Obchodná akadémia tvorí veľmi dobrý základ pre uplatnenie absolventa. Tá
naša – na Tajovského 25 mi dala výborný štart pre štúdium na vysokej škole
v odbore ktorý kombinuje ekonomiku a informatiku. Po ukončení VŠ v Brne
som nastúpil do pracovného pomeru v spoločnosti, ktorá má viac ako 150
ročnú tradíciu a ktorá má vybudovanú širokú sieť výrobných závodov, dcérskych spoločností,
zastúpení a servisných stredísk po celom svete. Vďaka výborným základom z odborných
predmetov a anglického jazyka na OA, som nemal problém pri štúdiu na VŠ a s uplatnením sa
na pracovisku. Stredná škola ostane navždy v mojich spomienkach a rád spomínam na časy
strávené v jej laviciach.
Andrea M.
Budem úprimná, že ešte v deň zápisu som sama presne nevedela, kam ísť,
pretože všetci moji kamaráti boli rozhodnutí ísť na Hotelovú akadémiu, kde
som samozrejme chcela ísť spolu s nimi, aby som netrhala partiu. Bolo to pre
mňa veľmi ťažké rozhodnutie, ale nejaký môj vnútorný hlas mi našepkal, že

mám ísť na Obchodnú akadémiu.

Obavy a strach z toho, že pôjdem úplne sama do

neznámeho prostredia, kde nikoho nepoznám sa v momente s nástupom do školy
a zadelením do triedy rozplynuli. Obchodná akadémia mi dala toho do života veľmi veľa.
Nadobudla som veľa nových vedomostí z oblasti ekonomiky, účtovníctva, ktoré boli dovtedy
pre mňa úplne neznáme pojmy. Myslím si, že pre každého študenta je jeho škola tá najlepšia,
ale pre mňa tá naša vždy bola, je a aj navždy bude naozaj výnimočná. Zažila som tu množstvo
krásnych a nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré budem vždy veľmi rada a s úsmevom spomínať.
Každá škola má skvelých profesorov, ale naša Obchodná akadémia má tých najlepších. Tak
milých, priateľských a ústretových ľudí človek nestretáva každý deň. Teraz, už keď som
absolventkou Obchodnej akadémie a pozerám sa na všetko s odstupom času, môžem
s čistým svedomím povedať, že lepšie som sa ani rozhodnúť nemohla, ako študovať práve na
Obchodnej akadémii.

